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ANEXA LA HCL NR. _____ DIN ______.2021
REGULAMENT
de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale
prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
În temeiul art. 456 alin. 2, respectiv al art. 464, alin. 2 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, Consiliul Local al Comunei Cordun acordă următoarele facilităţi
fiscale:
1. scutire la plata impozitului pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca
monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale;
2. scutire la plata impozitului pentru clădirile şi terenul aferent clădirilor utilizate pentru
furnizarea de servicii sociale de către asociaţiile şi fundaţiile acreditate ca furnizori de
servicii sociale;
3. scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren pentru asociaţiile şi fundaţiile nonprofit,
folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
4. scutire la plata impozitului pentru clădirile şi teren restituite potrivit art. 16 din Legea
nr. 10/2001 privind regimul juridic al umor imobile preluate în mod abuziv în perioada
6 martie 1945- 22 decembrie 1989, republicată;
5. scutire la plata impozitului pentru clădirile şi teren retrocedate potrivit art. 1 alin. (10)
din O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut
cultelor religioase din România, republicată;
6. scutire la plata impozitului pentru clădirile şi teren restituite potrivit art. 1 alin. (5) din
O.U.G. nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut
comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată;
7. scutire la plata impozitului pentru clădirile şi terenurile afectate de calamităţi naturale;
8. scutire la plata impozitului pentru clădirile şi teren în cazul persoanelor prevăzute în
Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru
revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;
Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei
pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 și 469 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2020
persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2019 şi
care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale până la
data de 31 martie 2021, inclusiv.
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Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului
pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură
sau arheologice, muzee ori case memoriale
Art. 1. Titularii dreptului de proprietate sau de administrare asupra clădirilor care,
potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori
case memoriale pot beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, în conformitate cu
prevederile art. 456, alin. 2, lit. a) din Legea Nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Art. 2. Monumentele istorice sunt bunuri imobile, situate pe teritoriul României,
semnificative pentru istoria, cultura şi civilizaţia naţională şi universală. Regimul de
monument istoric este conferit prin clasarea acestor bunuri imobile conform procedurii
prevăzute în Legea nr. 422/2001.
Art. 3. (1) Monumentele istorice se clasează astfel:
a) în grupa A - monumentele istorice de valoare naţională şi universală
b) în grupa B - monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local.
(2) Clasarea monumentelor istorice în grupe se face prin ordin al ministrului
culturii şi patrimoniului naţional, la propunerea Comisiei Naţionale a Monumentelor
Istorice, conform procedurii de clasare prevăzute de lege. Procedura de clasare se
declanşează de către direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
Art. 4. Bunul imobil se clasează prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului
naţional, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 5. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite
următoarele condiţii:
a) clădirea pentru care se solicită scutire de la plata impozitului trebuie să fie clasată ca
monument istoric, de arhitectură sau arheologic, muzeu ori casă memorială, potrivit legii;
b) în clădire să nu se desfăşoare activităţi economice, să nu se obţină venituri din
închiriere;
c) la data depunerii cererii prin care solicită acordarea scutirii, contribuabilul nu are
obligaţii de plată restante, inclusiv amenzi către bugetul local al comunei Cordun.
Art. 6. (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă
la organul fiscal, însoţită de următoarele documente:
a) adeverinţă emisă de Direcţia Judeţeană pentru Cultură Neamt, care să ateste calitatea de
monument istoric, de arhitectură sau arheologic, muzeu ori casă memorială, valabilă la
data solicitării;
b) declaraţie pe proprie răspundere a proprietarului clădirii că în clădire nu se desfăşoare
activităţi economice, nu se obţin venituri din închiriere;
c) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile (în cazul în care imobilul este înscris
în Cartea Funciară).
(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 1.1.
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Art. 7. Scutirea la plata impozitului intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie
a anului următor celui în care persoana depune cererea de scutire însoţită de documentele
justificative.
Art. 8. (1) Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri are obligaţia
de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă
între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a
depus cererea de scutire.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data
apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii
începând cu data acordării acesteia.
Art. 9. (1) Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri are
obligaţia ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice
modificări intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data
apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va
înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii
începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.
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Anexa nr. 1.1.
CĂTRE,
PRIMĂRIA COMUNEI CORDUN

Subsemnatul(a)___________________________________________________, domiciliat
(ă) în ____________________________________________________, posesor al B.I./C.I.
seria ______, nr.____________, CNP________________________, (co)proprietar al
imobilului _________, situat în ________________________________ prin prezenta
solicit scutire de la plata *___________________________, conform Hotărârii Consiliului
Local al comunei Cordun nr. ______/________.

La prezenta cerere anexez:
- ...

Data _____________

Semnătura,
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Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului
pentru clădirile şi terenul aferent clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii
sociale
de către asociaţiile şi fundaţiile acreditate ca furnizori de servicii sociale
Art. 1. Asociaţiile şi fundaţiile care deţin în proprietate clădiri şi teren aferent
clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale pot beneficia de scutire la plata
impozitului pe clădiri şi teren, în conformitate cu prevederile art. 456, alin. 2, lit. c) şi art.
464, alin. 2, lit. d) din Legea Nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Art. 2. Serviciile sociale care trebuie desfăşurate de asociaţii şi fundaţii pentru a
beneficia de scutire sunt:
a) recuperare şi reabilitare;
b) suport şi asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate;
c) educaţie informală extracurriculară pentru copii şi adulţi, în funcţie de nevoia fiecărei
categorii;
d) asistenţă şi suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice
dependente;
e) asistenţă şi suport pentru copii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane
dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice, persoane care au
părăsit penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violenţa în familie,
victime ale traficului de fiinţe umane, persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA, fără
venituri sau cu venituri mici, imigranţi, persoane fără adăpost, bolnavi cronici, persoane
care suferă de boli incurabile, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie social;
f) sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională;
g) îngrijire social-medicală pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative pentru
persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli;
h) mediere socială;
i) consiliere în cadru instituţionalizat, în centre de informare şi consiliere;
j) orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea
capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială.
Art. 3. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie
îndeplinite următoarele condiţii:
a) asociaţiile/fundaţiile îşi desfăşoară activitatea în condiţiile O.G. nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 197/2012
privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările
ulterioare;
b) clădirea să fie proprietatea asociaţiei sau fundaţiei acreditată ca furnizor de servicii
sociale;
c) asociaţia sau fundaţia să fie acreditată ca furnizor de servicii sociale;
d) în clădire să să se desfăşoare exclusiv serviciile sociale pentru care asociaţia sau
fundaţia a fost acreditată;
e) furnizarea serviciilor sociale să se realizeze pe tot parcursul anului fiscal;
f) la data depunerii cererii prin care solicită acordarea scutirii, contribuabilul nu are
obligaţii de plată restante, inclusiv amenzi către bugetul local al comunei Cordun.
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Art. 4. (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere
depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente:
a) actul de înfiinţare al asociaţiei sau fundaţiei;
b) statutul asociaţiei sau fundaţiei;
c) certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al asociaţiei sau fundaţiei;
d) memoriu de activitate;
e) raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspecţie, întocmit de
inspectorii sociali;
f) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile (în cazul în care imobilul este înscris
în Cartea Funciară).
(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 1.2.
Art. 5. Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a
anului următor celui în care persoana ce reprezintă entitatea depune cererea de scutire
însoţită de documentele justificative.
Art. 6. (1) Asociaţia sau fundaţia care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri
şi teren are obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită
în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului
următor celui în care s-a depus cererea de scutire.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data
apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii
începând cu data acordării acesteia.
Art. 7. (1) Asociaţia sau fundaţia care beneficiază de scutire la plata impozitului
pe clădiri şi teren are obligaţia ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului
fiscal orice modificări intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data
apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va
înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii
începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.
Art. 8. (1) Anual, până cel târziu la data de 30 ianuarie, asociaţia sau fundaţia care
beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia de a depune la
organul fiscal un memoriu privind activitatea desfăşurată în anul anterior, precum şi
raportul/rapoartele de monitorizare din cadrul misiunilor de inspecţie, întocmite de
inspectorii sociali în cursul anului anterior.
(2) Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (1) conduce la ridicarea
scutirii acordate începând cu data de 1 ianuarie a anului pentru care nu s-au depus
documentele.
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Anexa nr. 1.2.

CĂTRE,
PRIMĂRIA COMUNEI CORDUN

Subscrisa
________________________________________,
având
C.U.I.
_______________ cu sediul în_______________________ tel._____________
fax_______ adresa de email____________.
Reprezentată prin dl./d-na____________________ în calitate de ________________,
domiciliat (ă) în ___________________________________________, posesor al B.I./C.I.
seria ___, nr.____________, CNP________________________, prin prezenta solicit
scutire
de
la
plata*
___________________________________________________________, pentru imobilul
situat în __________________________conform conform Hotărârii Consiliului Local al
comunei Cordun nr.______/________.

La prezenta cerere anexez:
- actul de înfiinţare al asociaţiei sau fundaţiei;
- statutul asociaţiei/fundaţiei;
- certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al asociaţiei sau fundaţiei;
- memoriu de activitate;
- raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspecţie, întocmit de
inspectorii sociali;
- extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.
Semnătura,

Data _____________
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Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pe clădiri
şi teren pentru asociaţiile şi fundaţiile nonprofit, folosite
exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ
Art. 1. Asociaţiile şi fundaţiile care au ca activitate acordarea de servicii sociale
care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de
recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap,
persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, pot beneficia de
scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren, în conformitate cu prevederile art. 456, alin.
2, lit. d) şi art. 464, alin. 2, lit. e) şi f) din Legea Nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Art. 2. Scutirea se acordă numai pentru clădirile şi terenul aflate în patrimoniul
asociaţiei sau fundaţiei, folosite exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ.
Art.3. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren, trebuie
îndeplinite următoarele condiţii:
a) clădirile şi terenul să fie în patrimoniul asociaţiei/fundaţiei;
b) asociaţia/fundaţia să desfăşoare activităţile menţionate la art. 1;
c) clădirile şi terenul să fie folosite exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ;
d) activităţile în cadrul asociaţiei/fundaţiei să aibă caracter continuu, să se desfăşoare pe
întreg anul fiscal.
e) la data depunerii cererii prin care solicită acordarea scutirii, contribuabilul nu are
obligaţii de plată restante, inclusiv amenzi către bugetul local al comunei Cordun.
Art. 4. (1) Scutirea se acordă pe baza cererii depuse la organul fiscal, însoţită de
următoarele documente:
a) statutul asociaţiei/ fundaţiei;
b) memoriu de activitate al asociaţiei/ fundaţiei;
c) declaraţie că în clădirile/terenul pentru care se solicit scutirea sunt folosite exclusive
pentru activităţi fără scop lucrative;
d) alte documente considerate relevante în susţinerea cererii.
(2) După depunerea cererii, organul fiscal va proceda la verificarea faptică
a celor prezentate de asociaţie/ fundaţiei, urmând a se încheia o notă de constatare.
(3) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 1.3.
Art. 5. Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a
anului următor celui în care se depune cererea de scutire însoţită de documentele
justificative.
Art. 6. (1) Asociaţia/fundaţia care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri
şi teren are obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită
în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului
următor celui în care s-a depus cererea de scutire.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data
apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.
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(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii
începând cu data acordării acesteia.
Art. 7. (1) Asociaţia/fundaţia care beneficiază de scutire la plata impozitului pe
clădiri şi teren are obligaţia ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului
fiscal orice modificări intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data
apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va
înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii
începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.
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Anexa nr. 1.3.
CĂTRE,
PRIMĂRIA COMUNEI CORDUN

Subscrisa
__________________________________________,
având
C.U.I.
_____________ cu sediul în________________________________ tel._____________
fax_______, email____________.
Reprezentată prin dl./d-na________________________________ în calitate de
________________, domiciliat (ă) în __________________________________________,
posesor al B.I./C.I. seria ______, nr.____________, C.N.P. ________________________,
prin
prezenta
solicit
scutire
de
la
plata*
_______________________________________________________________________,
pentru imobilul situat în ___________________________________conform Hotărârii
Consiliului Local al comunei Cordun nr.______/________.
La prezenta cerere anexez:
- statutul asociaţiei/ fundaţiei;
- memoriu de activitate al asociaţiei/ fundaţiei;
- declaraţie că în clădirile/terenul pentru care se solicit scutirea sunt folosite exclusive
pentru activităţi fără scop lucrative;
- alte documente considerate relevante în susţinerea cererii.
Data _____________

Semnătura,
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Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului
pentru clădirile şi teren restituite potrivit art. 16 din Legea nr.10/2001
privind regimul juridic al umor imobile preluate în mod abuziv
în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, republicată
Art. 1. (1) Persoanele fizice şi juridice care au în proprietate clădiri şi teren
restituite potrivit art. 16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al umor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, republicată
beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren, în conformitate cu prevederile
art. 456, alin. 2, lit. e) şi art. 464, alin. 2, lit. a) din Legea Nr. 227/2015 privind Codul
fiscal.
(2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menţine
afectaţiunea de interes public.
Art. 2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie
îndeplinite următoarele condiţii:
a) clădirea şi terenul să fie restituite potrivit art. 16 din Legea nr.10/2001 republicată;
b) în clădire să se menţină afectaţiunea de interes public;
c) la data depunerii cererii prin care solicită acordarea scutirii, contribuabilul nu are
obligaţii de plată restante, inclusiv amenzi către bugetul local al comunei Cordun .
Art. 3. (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere
depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente:
a) documentul de restituire a clădirii şi terenului;
b) contractul de închiriere din care rezultă că în clădire se menţine afectaţiunea de interes
public;
c) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile (în cazul în care imobilul este înscris
în Cartea Funciară).
(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 1.4.
Art. 4. Scutirea la plata impozitului intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie a
anului următor celui în care persoana depune cererea de scutire însoţită de documentele
justificative.
Art. 5. (1) Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri are obligaţia
de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă
între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a
depus cererea de scutire.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data
apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii
începând cu data acordării acesteia.
Art. 6. (1) Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri are
obligaţia ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice
modificări intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii.
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(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei
oricăror modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu
data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu
data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.
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Anexa nr. 1.4.

CĂTRE,
PRIMĂRIA COMUNEI CORDUN

Subsemnatul
(a)___________________________________________________,
domiciliat (ă) în ____________________________________________________, posesor
al B.I./C.I. seria ______, nr.____________, CNP________________________,
(co)proprietar al imobilului restituit potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie
1989, republicată, situat în ________________________________ prin prezenta solicit
scutire de la plata *___________________________, conform conform Hotărârii
Consiliului Local al Comunei Cordun nr. ______/________.

La prezenta cerere anexez:
- copie buletin/carte de identitate a solicitantului ;
- documentul de restituire a clădirii şi terenului;
- contractul de închiriere din care rezultă că în clădire se menţine afectaţiunea de interes
public;
- extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.
Semnătura,

Data _____________
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Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului
pentru clădirile şi teren retrocedate potrivit art. 1 alin.(10) din O.U.G. nr.94/2000
privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut
cultelor religioase din România, republicată
Art. 1. (1) Cultele religioase din România care au în proprietate clădiri şi teren
retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor
bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată beneficiază
de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren, în conformitate cu prevederile art. 456,
alin. 2, lit. f) şi art. 464, alin. 2, lit. b) din Legea Nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menţine
afectaţiunea de interes public (imobilele retrocedate sunt afectate unor activităţi de interes
public din învăţământ sau sănătate, finanţate sau cofinanţate de la bugetul de stat sau de la
bugetele locale).
Art. 2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie
îndeplinite următoarele condiţii:
a) clădirea şi terenul să fie retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din O.U.G. nr. 94/2000
republicată;
b) în clădire să se menţină afectaţiunea de interes public;
c) la data depunerii cererii prin care solicită acordarea scutirii, contribuabilul nu are
obligaţii de plată restante, inclusiv amenzi către bugetul local al comunei Cordun.
Art. 3. (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere
depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente:
a) documentul de retrocedare a clădirii şi terenului;
b) contractul de închiriere din care rezultă că în clădire se menţine afectaţiunea de interes
public;
c) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.
(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 1.5.
Art. 4. Scutirea la plata impozitului intră în vigoare începând cu data de 1
ianuarie a anului următor celui în care persoana depune cererea de scutire însoţită de
documentele justificative.
Art. 5. (1) Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri are
obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada
cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în
care s-a depus cererea de scutire.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la
data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea
scutirii începând cu data acordării acesteia.
Art. 6. (1) Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe
clădiri are obligaţia ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal
orice modificări intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la
data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va
înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.
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(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând
cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.
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Anexa nr. 1.5.

CĂTRE,
PRIMĂRIA COMUNEI CORDUN

Subscrisa
__________________________________________,
având
C.U.I.
_____________, cu sediul în______________________________________________
tel._____________ fax_______ adresa de email____________.
Reprezentată prin dl./d-na_________________________________ în calitate de
________________, domiciliat (ă) în __________________________________________,
posesor
al
B.I./C.I.
seria
______,
nr.
____________,
C.N.P.
________________________,
prin
prezenta
solicit
scutire
de
la
plata*__________________________________________________________,
pentru
imobilul situat în __________________________conform conform Hotărârii Consiliului
Local al comunei Cordun nr.______/________.

La prezenta cerere anexez:
- copie cod unic de înregistrare;
- documentul de restituire a clădirii şi terenului;
- contractul de închiriere din care rezultă că în clădire se menţine afectaţiunea de interes
public;
- extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.
Semnătura,

Data _____________

.
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Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului
pentru clădirile şi teren restituite potrivit art. 1 alin.(5) din O.U.G. nr. 83/1999
privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată
Art. 1. (1) Comunităţile minorităţilor naţionale din România care au în proprietate
clădiri şi teren restituite potrivit art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999, republicată
beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren, în conformitate cu prevederile
art. 456, alin. 2, lit. g) şi art. 464, alin. 2, lit. c) din Legea Nr. 227/2015 privind Codul
fiscal.
(2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menţine
afectaţiunea de interes public (imobilele retrocedate sunt afectate unor activităţi de interes
public din învăţământ sau sănătate, finanţate sau cofinanţate de la bugetul de stat sau de la
bugetele locale).
Art. 2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie
îndeplinite următoarele condiţii:
a) clădirea şi terenul să fie restituite potrivit art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999,
republicată;
b) în clădire să se menţină afectaţiunea de interes public;
c) la data depunerii cererii prin care solicită acordarea scutirii, contribuabilul nu are
obligaţii de plată restante, inclusiv amenzi către bugetul local al comunei Cordun.
Art. 3. (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere
depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente:
a) documentul de restituire a clădirii şi terenului;
b) contractul de închiriere din care rezultă că în clădire se menţine afectaţiunea de interes
public;
c) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile (în cazul în care imobilul este înscris
în Cartea Funciară).
(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 1.6.
Art. 4. Scutirea la plata impozitului intră în vigoare începând cu data de 1
ianuarie a anului următor celui în care persoana depune cererea de scutire însoţită de
documentele justificative.
Art. 5. (1) Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri are
obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada
cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în
care s-a depus cererea de scutire.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data
apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii
începând cu data acordării acesteia.
Art. 6. (1) Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri are
obligaţia ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice
modificări intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii.
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(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei
oricăror modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu
data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu
data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.
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Anexa nr. 1.6.

CĂTRE,
PRIMĂRIA COMUNEI CORDUN

Subsemnatul (a)_______________________________________________, domiciliat (ă)
în ___________________________________________________, posesor al B.I./C.I.
seria ______, nr.____________, C.N.P. ________________________, (co)proprietar al
clădirii şi terenului restituite potrivit art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999 privind
restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale din România, republicată, situat în
_____________________________________________________, prin prezenta solicit
scutire de la plata*_______________________________________________, conform
Hotărârii Consiliului Local al comunei Cordun nr.______/________.

La prezenta cerere anexez:
- copie buletin/carte de identitate a solicitantului (soţ şi soţie);
- documentul de restituire a clădirii şi terenului;
- contractul de închiriere din care rezultă că în clădire se menţine afectaţiunea de interes
public;
- extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.
Semnătura,

Data _____________
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Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului
pentru clădirile şi terenurile afectate de calamităţi naturale
Art. 1. În situaţia producerii unor calamităţi naturale, (cutremure, inundaţii sau
incendii provocate de fenomene naturale, alunecări sau prăbuşiri de teren etc.) se acordă
scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren, în conformitate cu prevederile art. 456, alin.
2, lit. i) şi art. 464, alin. 2, lit. g) din Legea Nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Art. 2. De aceste scutiri beneficiază persoanele fizice sau juridice, titulare ale
obligaţiei de plată de natura impozitului/taxei aferente clădirilor şi/sau terenurilor care au
fost afectate în urma unor calamităţi naturale.
Art. 3. (1) Sesizările cetăţenilor referitoare la efectele calamităţilor naturale se pot
înregistra în scris sau telefonic la Compartimentul Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei
Comunei Cordun în termen de maxim 72 de ore de la producerea calamităţii.
(2) Compartimentul Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei Comunei Cordun
centralizează toate sesizările cetăţenilor referitoare la efectele calamităţii, pe care, în
maxim 7 zile de la înregistrare le înaintează comisiei de evaluare a pagubelor produse la
imobilele şi gospodăriile inundate în urma unei situaţiii de urgenţă, comisie numită prin
Dispoziţia Primarului nr. ______/___________.
(3) În termen de 7 zile de la data primirii sesizărilor, comisia de evaluare a
pagubelor verifică pe teren sesizările, încheind în acest sens un proces – verbal de
constatare conform Anexei nr. 1.7. Procesul – verbal se încheie în 4 exemplare, din care
un exemplar rămâne la persoana afectată de calamitatea naturală, un exemplar rămâne la
comisie, iar câte un exemplar se comunică Compartimentului Situaţii de Urgenţă din
cadrul Primăriei Comunei Cordun.
Art. 4. (1) Înlesnirile la plată se acordă la cererea titularului impozitului pe
clădiri/teren, cerere ce trebuie vizată de către preşedintele comisiei de evaluare a
pagubelor produse de calamităţile naturale şi de membrul comisiei care a făcut constatarea
pe teren. Cererea se vizează doar dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea
înlesnirii.
(2) Cererea de înlesnire la plată este însoţită de un extras de carte funciară
nu mai vechi de 30 de zile (în cazul în care imobilul este înscris în Cartea Funciară) şi se
depune la organul fiscal în maxim 30 de zile de la data producerii calamităţii.
(3) Cererile privind acordarea de înlesniri se aprobă nominal, pentru fiecare
contribuabil, prin hotărâre a consiliului local.
Art. 5. Scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi teren se acordă persoanelor în
cauză, începând cu data de 1 ianuarie a anului în care persoana depune cererea de scutire
însoţită de documentele justificative şi se acordă pentru anul fiscal următor.
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Anexa nr. 1.7.
PROCES – VERBAL nr. ______________
Încheiat azi, _______________
Subsemnaţii___________________________________________, din
cadrul_________________________________________________________, din cadrul
___________________________________________, din cadrul
_____________________ca urmare a cererii nr._________/________, a d-lui (dnei)___________________________ prin care se solicită scutire la plata impozitului pe
clădire şi /sau teren, pentru imobilul situat în judeţul Neamt, comuna Cordun, satul
____________, conform Hotărârii Consiliului Local nr. _______/_______, deplasându-ne
la faţa locului am constatat următoarele:
1. În urma calamităţii naturale produse, au fost afectate:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Pagubele produse sunt:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Se impun luarea următoarelor măsuri:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4 D-l/ d-na ________________________, poate beneficia de scutire la plata impozitului
pe clădire şi/sau teren, în acest scop fiind necesar să depună o cerere în acest sens, însoţită
de un Extras CF, nu mai vechi de 30 de zile. Cererea se depune în maxim 30 de zile de la
data producerii calamităţii, la sediul Primăriei Comunei Cordun,
Prezentul proces –verbal s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, în prezenţa d-lui/d-nei
________________________________________, căruia i s-a înmânat 1 exemplar.
Semnătura

Data

[21]

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirile şi teren
în cazul persoanelor prevăzute în Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei
Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la
Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare
Art. 1. (1) Persoanele care au calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din
Decembrie 1989- Luptător Rănit, Luptător Reţinut, Luptător cu Rol Determinant şi
Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite şi deţin în proprietate clădiri şi teren beneficiază
de scutire la plata impozitului pentru clădiri şi teren, în conformitate cu prevederile art.
456, alin. 2, lit. j) şi art. 464, alin. 2, lit. h) din Legea Nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(2) Scutirea se acordă persoanelor prevăzute la alin.(1) pentru locuinţa situată
la adresa de domiciliu şi pentru terenul aferent locuinţei de domiciliu.
(3) Scutirea se aplică integral pentru bunul propriu şi pentru proprietăţile
deţinute în comun de soţi.
Art. 2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren, trebuie
îndeplinite următoarele condiţii:
a) clădirea şi terenul să fie în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art.
1. alin.(1);
b) clădirea să fie utilizată numai ca locuinţă;
c) clădirea să fie domiciliul persoanelor prevăzute la art. 1. alin. (1);
d) în clădire să nu se desfăşoare activităţi economice, să nu se obţină venituri din
închiriere;
e) la data depunerii cererii prin care solicită acordarea scutirii, contribuabilul nu are
obligaţii de plată restante, inclusiv amenzi către bugetul local al comunei Moţca.
Art. 3. (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere
depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente:
a) act de identitate soţ/soţie;
b) certificat de revoluţionar;
c) declaraţie pe proprie răspundere a proprietarului clădirii că în clădire nu se desfăşoare
activităţi economice, nu se obţin venituri din închiriere;
d) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile (în cazul în care imobilul este înscris
în Cartea Funciară).
(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 1.8.
Art. 4. Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a
anului următor celui în care persoana depune cererea de scutire însoţită de documentele
justificative.
Art. 5. (1) Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are
obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada
cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în
care s-a depus cererea de scutire.
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(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data
apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii
începând cu data acordării acesteia.
Art. 6. (1) Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi
teren are obligaţia ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice
modificări intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii.
(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data
apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va
înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.
(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii
începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.
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Anexa nr. 1.8.

CĂTRE,
PRIMĂRIA COMUNEI CORDUN

Subsemnatul
(a)___________________________________________________,
domiciliat
(ă)
în______________________________________________________,
posesor al B.I./C.I. seria ______, nr.____________, C.N.P. ________________________,
(co)proprietar
al
imobilului
situat
în
___________________________________________________, prin prezenta solicit
scutire de la plata * ___________________________________, conform Hotărârii
Consiliului Local al comunei Cordun nr.______/________. Scutirea o solicit în calitate de
_______________________ .

La prezenta cerere anexez:
- act de identitate soţ/soţie;
- certificat de revoluţionar;
- declaraţie pe proprie răspundere a proprietarului clădirii că în clădire nu se desfăşoare
activităţi economice, nu se obţin venituri din închiriere;
- extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.
Semnătura,

Data _____________
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